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Härmed redovisas uppdrag om elevers behörighet till gymnasiet efter betygspröv-
ning i anslutning till sommarskola som ges i Regleringsbrev för budgetåret 2014 
avseende Statens skolverk. Skolverket ska enligt uppdraget samla in uppgifter om 
elever som prövar för betyg och därmed uppnår behörighet till gymnasieskolans 
nationella program. Det ska göras som en del i uppföljningen av statsbidraget som 
regleras i förordning (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning 
under andra skollov.   

Sammanfattning 

Majoriteten, 61 procent, av eleverna från årskurs 9 som gör betygsprövning under 
sommarskolan blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det innebär att 41 
procent av alla elever i årskurs 9 som deltagit i sommarskola uppnått behörighet 
under sommarskolan. 
 
I redovisningen presenteras uppgifter om de elever från årskurs 9 som deltagit i 
sommarskola 2014 och prövat för högre betyg.  Det är 2 637 elever från årskurs 9 
som deltagit i sommarskola 2014. Av dem var det 68 procent som prövade för nytt 
betyg. De flesta elever som gjort betygsprövning deltog två veckor i sommarskola. 
Matematik var det vanligaste ämnet att göra betygsprövning i. 

På Skolverkets vägnar 

 
Anna Ekström 
Generaldirektör 
 
 Eva-Lotta Andersson 
 Undervisningsråd 
 

I ärendets slutliga handläggning har Staffan Lundh i Skolverkets ledningsgrupp 
deltagit.  
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Bakgrund statsbidrag för sommarskola eller undervisning under 
andra skollov 

Skolverket ansvarar för statsbidraget som regleras i förordningen (2014:47) om 
statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov, nedan kallad 
förordningen. Skolverket fördelar statsbidrag till huvudmän i enlighet med förord-
ningen. Statsbidrag får ges till huvudmän som anordnar stödundervisning för elever 
som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven. Syftet med bidraget är att 
fler elever ska ges möjlighet att nå kunskapskraven. Satsningen omfattar 78 miljo-
ner kronor under 2014 och vänder sig till huvudmän för grundskola, sameskola, 
specialskola och gymnasieskola. 
 
Statsbidraget för sommarskola kan i grundskolan ges för elever i årskurserna 6-9, i 
specialskolan för elever i årskurserna 7-10, och i sameskolan för elever i årskurs 6. 
För gymnasieskolan kan bidrag ges för elever på yrkesprogrammen som behöver 
ytterligare undervisning för att nå kunskapskraven i den inledande kursen i mate-
matik. 
 
Statsbidrag för undervisning under andra skollov (för 2014 påsk- och höstlov) kan 
ges för elever i årskurs 9 i grundskolan eller i årskurs 10 i specialskolan. 

Uppdraget 

I Regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Statens skolverk, ges följande tre-
delade uppdrag. Den första delen i uppdraget redovisades den 29 augusti 2014. 
Uppdragets andra och tredje del ska redovisas den 31 oktober 2014. Denna redo-
visning avser uppdragets andra del. 
 

[Del 1] ”Skolverket ska samla in betygsuppgifter för elever som enligt 
slutbetyget från grundskolan inte är behöriga att börja på något av 
gymnasieskolans nationella program men som fram till början av au-
gusti samma år prövar för betyg i syfte att uppnå behörighet. En statis-
tiksammanställning med bl.a. antalet och andelen elever som uppnår 
behörighet till olika kategorier av program ska redovisas senast den 29 
augusti 2014.” [Del 2] ”Skolverket ska vidare, som en del i uppfölj-
ningen av statsbidragen för sommarskolor under 2014, samla in upp-
gifter om elever som efter deltagandet i sommarskola prövar för betyg 
och därmed uppnår behörighet till gymnasieskolans nationella pro-
gram. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 
2014.” [Del 3] ”Skolverket ska dessutom utarbeta ett förslag till hur 
insamlingen av slutbetygen från grundskolan och resultatet av de pröv-
ningar av betyg som sker under sommaruppehållet ska genomföras i 
syfte att från och med 2015 få en så heltäckande bild som möjligt av 
antalet elever som vid höstterminens start uppfyller behörighetskraven 
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för gymnasieskolans nationella program. Denna del av uppdraget ska 
redovisas senast den 31 oktober 2014.”1 
 

Uppföljningens genomförande 

Huvudmännen har mellan den 15 augusti och den 15 september 2014 skickat in 
rekvisitioner avseende den sommarskola de genomfört under 2014. I rekvisitionen 
har de redovisat uppgifter om varje elev som deltagit. Det är bland annat uppgifter 
om ämne, betygsprövning och om eleven efter betygsprövning blivit behörig till 
nationellt program i gymnasieskolan. 

I Skolverkets uppföljning av bidraget för sommarskola 2014 har totalt 243 huvud-
män lämnat in rekvisition. Det är 191 kommunala, 4 kommunförbund och 48 en-
skilda huvudmän. Totalt antal elever i sommarskola 2014 som huvudmännen rekvi-
rerat statsbidrag för är 8 890 elever.2 

I den här promemorian redovisas enbart uppföljningarna från de 186 huvudmän 
som haft elever från årskurs 9 i sommarskola. Det är 159 kommunala och 27 en-
skilda huvudmän. De har haft sommarskola för 2 637 elever från årskurs 9. Det är 
något fler pojkar än flickor. Av de elever där personnummer uppgetts är knappt 
hälften, 46 procent, flickor och 54 procent pojkar.3 

 

Betygsprövning vid sommarskola 2014 

Av de elever från årskurs 9 som deltog i sommarskola prövade 68 procent för ett 
nytt betyg. I tabell 1 visas fördelningen mellan elever som genomgått betygspröv-
ning och de som inte gjort någon betygsprövning under sommarskolan.  

 

 

 

                                                 
1 Delarna är inte numrerade i originaltexten 
2 I den här redovisningen ingår inte rekvisitioner från huvudmän som inte uppfyller förordningens 
krav för bidrag. Skäl kan vara att huvudmannen inte lämnat de uppgifter om eleverna som Skolver-
ket begär, eller att de inte har någon lärare med legitimation som undervisat vid sommarskolan.   
3 Fullständiga personnummer saknas för 34 elever. 

Tabell 1. Elever från åk 9 i sommarskola

Antal 

flickor

Andel av 

flickorna 

(%)

Antal 

pojkar

Andel av 

pojkarna 

(%)

Saknar 

uppgift 

om kön Totalt

Andel 

totalt (%)

Genomgått prövning 793      66        963     68        25         1 781   68          

Ingen prövning 403      34        443     32        10         856       32          

Totalt 1 196   100      1 406  100      35         2 637   100       
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Behöriga till nationellt program på gymnasieskolan 

Av de elever som efter årskurs 9 genomgått betygsprövning i anslutning till som-
marskolan är det 1 094 elever som blivit behöriga till nationellt program i gymna-
sieskolan. Det är drygt 61 procent av de som genomgått prövning. Det innebär att 
41 procent av alla elever i årskurs 9 som deltagit i sommarskola uppnått behörighet 
under sommarskolan.  

Det är en lite större andel av pojkarna än av flickorna som blivit behöriga efter 
prövning, 63 procent respektive 60 procent. I tabell 2 visas fördelningen mellan 
elever som blivit behöriga och de som inte blivit behöriga efter prövning.  

 

 

 

 

Två veckor sommarskola vanligast 

Det vanligaste är att eleverna som gjort betygsprövning har deltagit två veckor i 
sommarskola. Det är 53 procent som deltagit i sommarskola i två veckor. 

Tabell 3. Antal veckor i sommarskola för elever som betygsprövat 

Antal veckor Antal elever 

Andel elever som 
gått visst antal 

veckor (%) 
Andel behöriga inom 
visst antal veckor (%) 

1                402                              23                                   62     

2                951                              53                                   62     

3                416                              23                                   60     

4                  12                                1                                   33     

Total            1 781                            100     - 

 

Det är större andel elever som blivit behöriga efter en eller två veckor i sommars-
kolan, än de som deltagit tre eller fyra veckor. Underlaget är dock för litet för att 
kunna dra generella slutsatser om samband mellan antal veckor i sommarskola och 
uppnådd behörighet. 

  

Tabell 2. Elever åk 9 som genomgått prövning

Utfall efter prövning Flickor

Andel 

(%) Pojkar

Andel 

(%)

Saknar 

uppgift 

om kön Totalt

Andel 

totalt (%)

Behörig efter prövning 478      60        609     63,2    7           1 094   61,4      

Ej behörig efter prövning 309      39        351     36,4    18         678       38,1      

Uppgift saknas 6           1           3          0,3       -        9           0,5        

Totalt 793      100      963     100      25         1 781   100       
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Betygsprövning vanligast i matematik 

Eleverna från årskurs nio har gjort prövning i 20 olika ämnen. Det ämne flest ele-
ver gjort prövning i är matematik. Drygt 1 000 elever har gjort betygsprövning i 
matematik och av dem fick 68 procent betyget E eller högre. Engelska, svenska 
som andraspråk och svenska är andra ämnen där många elever gjort prövningar. 

 

Tabell 4. Elever åk 9 sommarskola betygsprövning per ämne.4 

Ämne 
Antal ele-
ver 

Antal elever som 
uppnått minst 
betyg E 

Andel som upp-
nått minst be-
tyg E (%) 

Matematik 1 033 702 68 

Engelska 293 179 61 

Svenska som andraspråk 253 101 40 

Svenska 212 161 76 

Samhällskunskap                 89                               40     45 

Fysik                 39                               32     82 

Historia                 38                               32     84 

Geografi                 37                               32     86 

Idrott och Hälsa                 36                               20     56 

Religionskunskap                 29                               22     76 

Kemi                 22       

Biologi                 20       

Teknik                 19                               19     100 

Moderna språk                 15       

Hem- och konsumentkunskap                 14                                 7     50 

Bild                   9       

Musik                   7                                 7     100 

Slöjd                   6                                 6     100 

SO                   5         

NO                   3         

 

 

                                                 
4 En elev kan pröva för betyg i flera ämnen. På grund av offentlighets- och sekretesslagen visas inte 
andel som uppnått betyget E för ämnen där det är färre än 5 elever som inte uppnått betyget E. 


